
DÖVME 

Faslı 

bir genç 
kı zda 

dövme 

nize dövme işaret koymayacaksınız" (Le
vililer. 191 28) cümlesiyle her ikisini de 
nehyetmiştir. 

Arapça'da veşm kelimesiyle ifade edi
len dövme, Hz. Peygamber devrinde Ca
hiliye çağının bir uzantısı olarak özellik
le kadınlar arasında yaygın bulunuyordu. 
En güzel şekilde yaratılan insanın tabii 
görüntüsünde değişiklikler yapılmasını 

hoş karşılamayan Hz. Peygamber, bu tür
den çeşitli uygulamalar yanında dövme
yi de yasakladı : dövme yapan ve yaptı
ran kadınlara Allah 'ın lanet ettiğini bil
dirdi (bk. Buhihi, "Libil.s", 87; Müslim, "Li
has", 119-120) Bir fiili işieyenin Allah ta
rafından lanetlenmesi onun haram ol
duğunu gösterir. Konu ile ilgili hadis me
tinlerinde sadece kadınların zikredilme
sinin sebebi, Arap toplumunda bugün 
olduğu gibi daha çok kadınların dövme 
yaptırmasıdır. Dövme yaptırmanın dini 
hükmü açısından kadınla erkek arasın
da fark yoktur. Nevevf, sağlık bakımın
dan zarar vermediği takdirde dövmenin 
vücuttan giderilmesi gerektiğini söyler. 
Yapılacak operasyonun vücuda zarar ver
mesi veya geride çirkin bir manzara bı
rakması sebebiyle dövme giderilemezse 
kişi tövbe etmekle günahından kurtulur 
(Şerhu Müslim, XIV, 106) 
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Arnavutluk'ta Adriyatik kıyısında 
önemli bir liman şehri. _j 

Antikçağ'dan bu· yana Arnavutluk'un 
en önemli limanı ve ülkenin en büyük 
şehirlerinden biri olup bugün nüfusu 
90.000'in üzerindedir. Osmanlı hakimi-
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yetinde bulunduğu dönemlerde (ı 50 ı-
1912) Elbasan sancağına bağlı bir kadı
lık merkezi durumunda olan Draç (Dur
res, Durazzo) müstahkem kalesiyle, Via 
Egnatia denilen Balkanlar ' ın içlerine 
kadar uzanan önemli ticaret yolların
dan birinin başlangıç noktasında yer al
maktaydı. XIX. yüzyılda İşkodra vilaye
tinin sancak merkezi haline gelip İslami 
bir merkez olarak önemi daha da art
mıştı. 

Güneydoğu Avrupa ' nın en eski şehir
lerinden biri olan Draç, milattan önce 
627'de Korint ve Corcyra'dan gelen Yu
nanlılar tarafından eski bir İllirya yerle
şim bölgesinde kuruldu. Bu dönemler
de Dyrrachium veya Epidamnos olarak 
bilinen şehrin Avrupalılar arasındaki yay
gın adı Durazzo, Dyrrachium'un İtalyan
ca'daki şekline dayanmaktadır. Osman
Itea'daki Draç veya Diraç adı ise Slavca'
dan (Drac) gelmektedir. XVI. yüzyıl baş
larında Plrl Reis burayı Turaç ( ri; ) im
lasıyla kaydederken daha sonra Draç 
( r~~) şeklinde kullanılmış ve bu ad 
yaygınlık kazanmıştır. 

Grek ve Roma devrinden kalma büyük 
bir amfiteatr harabelerinin bulunduğu 
eski şehir, Adriyatik kıyılarına paralel 
uzanan ve kuzeybatı rüzgarlarının etki
sine karşı korunmuş olan tepelerin sırt
larında yer almaktaydı. Tarih öncesi de
virlerde bu tepeler bir ada durumun
daydı ve zamanla Arnavutluk ana kara 
parçasıyla birleşmişlerdi. Özellikle Orta
çağ'larda büyük bataklıkların ortaya çık
ması sıtma gibi hastalıklara yol açarak 
nüfusun azalmasına sebep olduysa da 
Il. Dünya Savaşı 'ndan sonra bu batak
lıklar kurutularak pamuk tarialarma dö
nüştürüldü. Bu tabii gelişme asırlar bo
yunca şehrin inkişafında etkili oldu. Bu
rası , deniz güçleri için oldukça kolay bir 
savunma üssü ve güzel bir tabii liman 
olmakla birlikte yaşamak için sağlıksız 
bir yer durumundaydı. 

Romalılar devrinde 345'te şiddetli bir 
zelzere ile harap olan şehir, daha sonra 
kendisi de buralı olan Bizans imparato
ru Anastasios (491-518) tarafından bü
yük ölçüde yeniden yaptırıldı. Anastasi
os'un şehir surları 1 000 X 1 000 metre
lik bir alanı içine alıyordu . Bunların bir 
kısmı sahil boyunca tepeler üzerinde, bir 
kısmı da şehrin doğusundaki ovada uza
nıyordu. İlk devir Bizans surlarının gü
neybatı kısmı ayakta kalmış ve daha son
ra Osmanlı savunma sistemi içinde yer 
almıştır. 

XX. yüzyıldaki gibi Ortaçağ boyunca 
da çeşitli güçlerin yayılınacı planlarının 
esas hedeflerinden biri olarak iç bölge
lere doğru ilerleyişin hareket noktası ve 
deniz üssü haline gelen Draç, Xl. yüz
yıl başları ile 1501 arasında en az otuz 
iki defa el değiştirdi. Bu tarihler arasın
da özellikle XIII. yüzyıldan itibaren şeh
rin tarihinde devamlı bir gerileme gö
rüldü. 1273'te Sicilyalı Anjouvinler'in elin
de iken şiddetli bir depremle harap ol
duğundan nüfusu azaldı. Şehrin yeni
den iman sırasında 127 4-1285 yılları 

arasında yeni surlar yapılırken eski sur
ların alanı yarıdan daha aza indirildi. 
Böylece eski şehrin kuzey yarısı tama
men sur dışında kalarak terkedildL Ay
nı zamanda limanı bir deniz saldırısına 
karşı korumak için deniz kenarında ye
ni bir kale yapıldı. 1343-1347 arasında 
Sırp imparatoru Stephan Duşan, Draç 
hariç bütün Arnavutluk'u zaptetti. Du
şan' ın ölümünden sonra ( 1355) bir Ar
navut beyi olan Charles Thopia 1368 ·de 
Draç'ı ele geçirdi ve ölümüne kadar ( 1388) 

kendisine başşehir ve yeni inşa ettiği do
nanmasına üs yaptı. 

Osmanlılar 1385'te Thopia'nın müt
tefiki olarak Arnavutluk'un orta kesim
lerinde etkilerini hissettirmeye başla

dılar. 1389 Kosova Zaferi' nden sonra 
da ülkede hakim siyasi güç oldular. Sa
vunmasız kalan Draç, Thopia ' nın oğlu 

George tarafından Venedik'e bırakıldı. 

Onun şehir surlarını tamir ettirmesi sı
rasında Draç biraz daha küçüldü (ı403) . 

1426'da surların durumu çok kötüydü: 
1441 'de ise kalenin yıktimak üzere ol
duğu tesbit edilmişti. 1423 ve 1428'de 
Venedikliler burayı yeniden iskana ca
zip hale getirmek için vergi mükellefi
yetini kaldırdılar. Zira şehirde yaşayan
lar çeşitli kıtlık olaylarından ( 1307, ı 340), 

veba salgınlarından ( 1348, ı 363, ı 39 ı, 

1401), kötü hava şartları ve büyüyen ba
taklıklar sebebiyle baş gösteren sıtma 
hastalığından dolayı kayıplar vermişti. 

Osmanlılar tarafından fethinden he
men önce 1499'da burayı gören Alman 
şövalyesi Arnold van Harff, Draç' ı büyük 
fakat tahrip edilmiş bir şehir olarak ta
rif eder. Dolayısıyla XIII. yüzyılın ortasın
da Draç' ın 25.000 nüfusa sahip olduğu 
şeklindeki tahmin mübalağalı olmalıdır. 
Ayrıca Osmanlılar şehri aldığında nüfu
su yaklaşık 1000 civarında bulunuyor
du. Draç'ın Osmanlı topraklarına ilhakı, 
Osmanlı Venedik savaşı sırasında ( ı499-
ı 5 03) Ağustos 1501 'de Mehmed Bey ku
mandasındaki Osmanlı kuwetleri tara-



fından gerçekleştirildi. Bazı kaynaklar. 
şehrin fatihi Mehmed Bey'in Evrenoso
ğulları'na mensup olduğunu kaydeder
se de onun ünlü Üsküp Beyi İshak Bey'in 
oğlu olması ihtimali daha kuwetlidir. 
Mehmed Bey Elbasan sancağı beyi ol
duğu için fetihten sonra Draç coğrafi 
durumu da göz önüne alınarak bu san
cağa bağlandı. Bir Venedik raporunda 
bu sıralarda şehirde silah kullanabilecek 
sadece 200 kişi olduğundan bahsedildi
ği gibi aynı rapordan şehrin konumunun 
iyi fakat boş, harap ve az nüfuslu oldu
ğu anlatılmaktadır (Sanuto, IV. 15) . Ni
tekim Osmanlılar fetihten sonra harabe 
haldeki şehri yeniden onarmaya başla
dılar. Bu imar hareketi özellikle şehrin 
oturulan kısmında, erken Bizans ve Or
taçağ dönemindekinin hemen hemen 
onda birini içine alan bir sahada yoğun
luk kazandı. Bir Venedik casusu olan Do
menego Grabusi'nin Ekim 1 S02'de yaz
dığı bir mektupta (Sanuto. IV, 368), Os
manlılar'ın Draç Kalesi'nde 100 süvari ve 
600 asker yerleştirdiklerinden bahsedi
lir. Bunlar kalenin tahkim edilmesiyle 
uğraşıyorlardı. 

Osmanlılar, şehrin asıl kilisesi olan üç 
bölümlü Bizans kilisesini camiye çevir
diler (Fetih Camii). Bu cami 1967 yılına 
kadar yeniden inşa edilmiş şekliyle var
lığını sürdürüyordu. 13 X 13 m. ebadın
da büyük bir ibadet mekanı bulunan ya
pı ahşap tavanla örtülüydü, geniş ve açık 
bir revakla öne uzanıyordu . Caminin gi
derleri için bir vakıf bulunmamakla bir
likte masraflar Draç tuzla (memleha) ge
lirlerinden karşılanıyordu (BA, MAD, nr. 
5625). Caminin yanında bir de hamam 
bulunmaktaydı. 

Bir liman olarak Draç, bütün Arnavut
luk sahillerini kontrol eden Osmanlılar 
için fazla öneme sahip değildi. Bundan 
dolayı harabe ve metrı1k kaleyi fethet
melerinin asıl sebebi, buradaki zengin 
tuz yataklarının kontrolünü ele geçirmek 
olmalıdır. Hatta fetihten yirmi yıl sonra 
şehirden bahseden Piri Reis limanın pek 
iyi olmadığını yazar. Bu dönemde Draç 
askeri önemi olan bir kaleden ibaret olup 
sürekli bir sivil yerleşim yoktu, halk da
ha ziyade iç kesimdeki köylerde yoğun 
olarak yerleşmiş bulunuyordu. Nitekim 
XVI. yüzyılın ortalarında Osmanlılar Draç'
tan 14 km. mesafede verimli bir arazi
de Kavaya adlı yeni bir yerleşim yeri kur
muşlardı. Burası Draç'a göre önemli bir 
gelişme kaydetti (143J'de 16 hane, 1570'
te 146 hane, 1670'te 400 hane ve bazı bü-

yük camiler bulunuyordu) ve Draç kadısı
nın ikamet ettiği bir merkez oldu. 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Batı donanma
Ianna karşı Osmanlı gücüne hizmet ve
ren çok küçük bir yer olan Draç' ı 161 0'
da gören Katalik piskoposu Mario Bizzi 
burada 300 civarında ev olduğunu kay
deder. Bu ise yaklaşık 1200-1400 kişi
lik bir nüfus demektir. 1081'de (1670-
71 ) şehre gelen Evliya Çelebi de 1 SO ka
dar kiremit örtülü ev bulunduğundan ve 
Sultan Bayezid Camii'nden bahseder. 
Draç Kalesi. Arnavut asilerinin saldırıları 
yüzünden az iskan edilen bir yerdi. Bu
nunla beraber limanı oldukça işiekti ve 
Draç tuzlalarından çıkarılan tuzlar Bal
kanlar'ın iç kesimlerine ve diğer yerlere 
ihraç ediliyordu. Evliya Çelebi'ye göre 
kal ed e 1 SO kişi bulunuyordu. 1079-1080 
( 1668-1669) tarihli Osmanlı bütçesinde 
ise Draç'ta 330 asker olduğu kayıtlıdır. 

Draç limanının öneminin artması 1700 
yıllarında Fransa, İngiltere. Hollanda ve 
Avusturya ' nın burada konsolosluk aç
masıyla başladı. Venedikliler'in de öte
den beri burada konsolaslan bulunuyor
du. Pouqueville ·e göre 1699'da şehirde 
1 00 kadar Türk ve Rum tüccar yaşıyor
du. Bunlar her yıl Osmanlı Devleti'nin 
yasaklamasına rağmen Venedik'e 3000 
kental (300 ton) bal mumu, 1 S.OOO ken
tal ( 1500 ton) mamul bez. 1 S.OOO parça 
ince deri ve 60-100 gemi buğday. arpa, 
mısır ve dan ihraç ediyorlardı. 

XVIII. yüzyılın başlarındaki karışıklık

lar şehrin tahrip olmasına yol açtı. Fran
sız elçisi lsnard. 1716'da şehirde sade
ce 200 kişinin kaldığından, etrafındaki 
verimli olmayan toprakların ekilmemiş 
olduğundan ve havasının kötülüğü sebe
biyle sıtma hastalığının çoğaldığından 

bahsetmektedir. Fakat zamanla limanı 
sebebiyle şehirde yeniden canlanma mey
dana geldi. Von Reden, 18S0-18S3'ler
de Draç'tan yapılan toplam ihracatın her 
yıl 672.000 Avusturya talerine ulaştığını 
ve ithalatın 4SS.OOO taler olduğunu be
lirtmektedir. 

Tanzimat reformları sırasında Draç 
Elbasan sancağından ayrıldı ve yeniden 
teşkilatiandırılan İşkodra ( iskenderiye) 
vilayetine eklenerek sancak merkezi ha
line getirildi. Bu şekilde şehrin statü
sündeki değişiklikle birlikte öneminin 
artması üzerine çok sayıda hükümet bi
nası inşa edildi. Ayrıca özel şahıslar için 
Batı tarzında otel ve lokantalar yapıldı. 
131 O ( 1892-93) tarihli İşkodra vilayeti 
salnamesine göre şehirde SSO ev, do
kuz han, bir hamam, 131 dükkan. 112 
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depo, üç cami, bir medrese. bir rüşdiye, 
iki müslüman, iki Rum Ortodoks, bir Ka
tolik mektebi ve dört kilise bulunuyordu. 
Şehrin nüfusu 3018'i müslüman, 1510'u 
Ortodoks, 199' u Katolik, kırk yedisi di
ğer diniere mensup olmak üzere 4700'ü 
aşmıştı. 

1912'de yeni teşkil edilen Arnavutluk 
Devleti'ne dahil edilen ve bu devletin Ti
ran'dan önceki başşehri olan Draç, 1 ve 
ll. Dünya savaşları sırasında yabancı iş
gali altında kaldı. 1944'te nüfusu 10.000 
idi. Savaştan sonra yeni hükümet. yıkı
lan limanı modern bir şekilde yeniden 
inşa etti ve en önemlisi nüfus üzerinde 
olumsuz etkisi olan sahildeki bataklık
ları ziraata elverişli hale getirdi. Bir de
miryolu hattı Draç'ı Tiran, Elbasan ve 
Korçe 'ye (Görice) bağladı. 1893'te Os
manlılar'ın Draç'ı Manastır'a ve oradan 
Selanik ve istanbul' a bağlamak üzere 
düşündükleri demiryolu bağlantısı bir 
türlü gerçekleşmedi. 

Şehrin tarihi eserleri arasında bulu
nan ll. Bayezid dönemine ait kalenin bir 
kısmı bugün hala ayaktadır. Umanın gi
rişinde yer alan sağlam top kulesi, tarz 
ve teknik olarak Mora'daki Koron ve Kas
tel-i Mora'da (Rion) bulunan istihkamlar 
ve Çanakkale'de yapılan iki kaledekiyle 
(Çanakkale ve Kilitbahir) aynı özelliği ta
şımaktadır. Bu kulenin Selanik'teki Zin
cirli ve Beyaz kule! ere benzetilerek yan
lış olarak Venedikliler'in eseri olduğu sa
nılmışsa da şimdi kaybolmuş olan kita
besinin tarihi ve taşlardaki yosun ve bit
kiler üzerinde yapılan kronolojik araş
tırmalar (dendrology) , bunun Kanuni Sul
tan Süleyman döneminde 942'de (1535-
36) yapıldığını göstermektedir. 1960'
lardaki bir restorasyon sırasında Draç 
Kulesi'nin yukarı kısmı yanlış restore edi
lerek top mazgalları ok ve yay mazgal
larıyla değiştirilmiştir. Eski fotoğraflar 
binanın Osmanlı şeklini açık olarak gös
termektedir. ll. Bayezid Camii ve ll. Dün
ya Savaşı sırasında İtalyanlar'ın yaptır
dığı büyük beton cami, 1967'deki kültür 
devrimi sırasında ve sonrasında tahrip 
edildi. Bütün Osmanlı surları da 1927'
deki şiddetli zelzele sırasında yıkılmıştı. 

Bugün Draç Arkeoloji Müzesi salonun
da bazı Osmanlı mezar taşları ve kita
beleri korunmaktadır. En önemlisi, 1299 
(1881-82) tarihli bir mahkeme binasının 
kitabesi olup üzerinde Draç Meclisi İda
re Kalemi başkatibi şair Sami'nin on dört 
mısralık bir şiiri yer almaktadır. 

Draç, XVI. yüzyıl Osmanlı şair ve alim
lerinden Kanuni Sultan Süleyman'ın ne-
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dimi ve Şam müftüsü olarak bilinen Fev
ri Ahmed Efendi'nin doğum yeridir. 978'
de (15 70-7 ı) vefat eden Fevri Ahmed 
Efendi Arapça, Farsça ve Türkçe eserler 
yazmış ve büyük bir divan bırakmıştır. 
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DRAGMAN KÜUİYESİ 

İstanbul Fatih'te 
günümüzde Draman olarak 

anılan semtte 
XVI. yüzyıla ait küçük bir külliye. 

_j 

Cami, tekke, sıbyan mektebi ve darOl
kurradan ibaret külliyenin çekirdeğini 

meydana getiren cami- tekke, 948 ( 1541 -
42) yılında "drağman" veya "dragoman" 
denilen saray tercümanlarından Yünus 
Bey tarafından tesis edilmiştir. Baninin 
aynı yerde daha önce yaptırdığı sıbyan 
mektebi ile küçük bir külliye teşkil eden 
bu kuruluşun cami -tevhidhane ve der
viş hücrelerinden oluştuğu anlaşılmakta
dır. Yünus Bey'in kardeşi Mustafa Ağa'
nın, tasarımı Mimar Sinan'a ait olan bu 
yapı topluluğunun yanına bir darülkur
ra yaptırması, bu arada bunlara bir de 
harem binasının eklenmesi ve tekkenin 
ilk postnişini Bosnalı Şeyh Abdülmü'min 
Efendi 'nin aynı yüzyılin üçüncü çeyre
ği içinde müstakil bir tevhidhane inşa 
ettirmesi sonucunda külliyenin mimari 
programı biraz daha genişlemiştir. Baş
langıçta hem cami hem tevhidhane ola
rak faaliyet gösterdiği anlaşılan ilk bi
na bu tarihten sonra yalnız cami görevi 
yapmış olmalıdır. 

Orağınan Külliyesi'nin zaman içinde 
geçirmiş olduğu onarım , değişiklik ve 
yenilenmeler arasında şunlar kayda de
ğer: 1729'daki Balat yangınında hasar 
gören tekke ertesi yıl lll. Ahmed tara
fından yenilenmiş ve bu tarihten sonra o 
günlerdeki postnişini isazade Şeyh Meh
med Salih Sahvl'nin lakabından dolayı 

isazade Tekkesi adıyla da anılmaya baş

lamıştır. 1764'te lll. Mustafa tekkeyi ye
niden inşa ettirirken cami ve haremi ona
rımdan geçirtmiş, bu arada isazade'nin 
kabri üzerine bir ahşap türbe yaptır-

mıştır. Cami ile sıbyan mektebinin Sul
tan Abdülaziz tarafından da 1873'te ta
mir etiirildiği bilinmektedir. 1914'te yı
kılacak halde bulunduğu gerekçesiyle 
caminin çatısıyla son cemaat yeri yıktı
rılmış ve son cemaat yeri, pencere nis
betleri aslına uygun düşmeyecek bir bi
çimde yeniden yapılmıştır. 192S'te tek
kelerin kapatılmasından sonra cami kul
lanılmaya devam etmiş, sıbyan mektebi 
de bir ara spor kulübü binası olmuştur. 
Külliye arsasının kuzeybatı köşesinde 

yer aldığı bilinen harem binası, caminin 
batı yönünde bulunduğu anlaşılan diğer 
tekke bölümleri, hazire içindeki ahşap 
isazade Türbesi ve kaynaklarda cümle 
kapısının önündeki merdivenlerden inii
diğinde karşıya gelen köşede bulunduğu 
bildirilen darülkurra ise tamamen orta
dan kalkmıştır. 1970' li yıllarda cami ile 
Kur'an kursu olarak kullanılmaya başla
yan sıbyan mektebinin giriş (kuzey) yön
lerine mimari hüviyetlerine tamamen yac 
bancı birtakım ilaveler yapılmış, ayrıca 
cami son yıllarda kurulan bir derneğin 
ön ayak olmasıyla Vakıflar Genel Müdür
lüğü tarafından önemli ölçüde değiştiri 

lerek ihya edilmiş, bu arada harimin ah
şap çatısının yerine kagir bir kubbe ya
pılırken son cemaat yeri de mermer sü
tunlara oturtulan sivri kemerierin taşı 

dığı kubbelerle donatılmıştır. 

Külliyenin cümle kapısı, doğuda Dra
man caddesi boyunca uzanan cami, tek
ke. sıbyan mektebi ve hazirenin bulun
duğu platformun istinat duvarı üzerinde 
yer almaktadır. İki kollu bir merdivenle 
ulaşılan basık kemerli kapının dış yüzün
de cami - tekkenin inşa tarihini (948/ 
ı 54 ı -42) veren, Farsça manzum metni 
Şeyhülislam Ebüssuüd Efendi'ye ait ta'
lik bir kitabe, iç yüzünde yine ta 'lik hat
la yazılmış Osmanlıca manzum metni Sa-

Drağman Kül livesi'nde cami-tevhidhanenin batı cephesiyle hariminin 1983'te çekilen iki fotoğrafı 

(M. Saha Tanman fotograf arşivi) 


